Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко

м. Бібрка, 15 жовтня, 2020 рік | випуск №224 (301)
Дорогі мешканці Бібреччини! повернувся, та молимося за тих,
14 жовтня, у день великого християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, ми вшановуємо
Захисників. Богородиця стала Покровителькою для Українського
козацтва, для воїнів Української
Повстанської Армії, а тепер під її
Покров стають новітні Герої України.
Упродовж останніх років ми є
свідками справжнього героїзму та
сили духу, який демонструють українські військові на Сході України. Вони виборюють майбутнє,
про яке мріяли вояки УПА, Герої
Небесної Сотні, тисячі патріотів,
імена яких нам і досі не відомі.
Сьогодні ми схиляємо голови перед загиблими, дякуємо тим, хто

Н

хто зараз перебуває на фронті.
Щиро вітаю всіх зі Святом Покрови.
В особливий спосіб вітаю тих, у
кого в цей день храмове свято. Нехай Божа Матір буде прихильною
до кожної родини, до нашої рідної
України.
Слова подяки та вітань висловлюю нашим хлопцям і дівчатам,
які боронять кордони України.
Вітаю козаків нашого краю з Днем
Українського козацтва, а ветеранів національно-визвольних змагань – із річницею утворення Української Повстанської Армії.
З нагоди свята зичу всім міцного
здоров’я, невичерпної віри та надії, добра, миру та злагоди!

Бібрський міський голова
Роман Гринус

У ЛЬВОВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВІ ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ БІБРЕЧЧИНОЮ

ові туристичні маршрути
довкола Львова, презентувала команда Благодійного фонду
«Спадщина.UA». Організувати зустріч для гідів і туроператорів допомогли фахівці управління туризму
та курортів Львівської обласної
державної адміністрації.
Про це повідомляє пресслужба
ЛОДА.
«Саме Львівщина для туристів на
сьогодні є другою в Україні за відвідуваністю після Києва. Ми хочемо
зберегти і, може, навіть перерости
цей статус. Тому кожен новий туристичний маршрут для нас є дуже
важливий. А щоб вони розвивалися, ми також стимулюємо інфраструктуру гостинності, підтримуємо
місцевих фермерів», - наголосив
профільний заступник голови
Львівської ОДА Юрій Холод.
Відразу кілька унікальних туристичних маршрутів з’явилися на
Бібреччині. Всі разом вони називаються #МандриСокільські. В межах
проєкту від Re_HERIT, їх розробив
БФ Спадщина.UA / Heritage.UA та
команда «Сокіл Перезавантаження» у самій Бібрці.
«Йдеться про територію Бібрської
громади. А зокрема, про багатокультурне історичне містечко Бібрка,

дерев’яні українські церкви і старі
німецькі колонії, а також про «сім
чудес» - таких, як Свірзький замок,
П‘ятничанська вежа, оборонні костели та найвищу гору Подільської
височини — Камулу», - зазначив
координатор команди «Сокіл Перезавантаження» Іван Щурко.
Центральною і початковою точкою всіх маршрутів, розповіли організатори, стане історичний будинок спортивного товариства «Сокіл»
на в’їзді у Бібрку. Саме там, в межах вже іншого проєкту — від ЄВРОРЕГІОН «Карпати», облаштують
невдовзі «Офіс гостинності» Бібрської громади.
«Ми раді, що нам вдалося вивести
Львівщину у ТОП-регіон для туристів в Україні. А також раді співпрацювати з ініціативними командами в цьому напрямі. Цьогоріч
Бібреччину ми точно не оминали
увагою. Особливу увагу також віддаємо збереженню культурної спадщини, адже саме довкола неї можна побудувати міцні туристичні
кластери. Тому спільно з департаментом архітектури і його директоркою Оленою Василько, спільно з
Юрієм Холодом робимо все, щоб
рятувати та оберігати нашу спадщину. А якщо йдеться про цей на-

прям, то нам важливий є Свірзький
замок, де нещодавно ми приймали
міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Тільки розвиток туризму може довести людям і громадам, наскільки
важлива є синергія та співпраця на
місцях», - наголосила керівниця
управління туризму Львівської
ОДА Наталя Табака.
Для всіх нових туристичних маршрутів розробники створили спеціальні карти та брошури, які можна
взяти у будинку «Сокола», а також
їх планують надіслати в різні туристичні агентства області.
За матеріалами сайту

westnews.info

2

БІБРСЬКІ ВІСТІ

З

Випуск №224, 15 жовтня 2020 р.

ГРОМАДА-СИЛА. РОМАНІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

а час існування об’єднаної
громади ми з Вами зробили
дуже багато. Ця робота зроблена лише завдяки створенню
громади й поєднанню зусиль
ефективних управлінців з активними місцевими мешканцями, і це робота не когось одного, а дуже багатьох людей.
Ось перелік проєктів, реалізованих за цей час на території Свірзького старостинського округу.
Проєкти місцевого розвитку
2019 – результати

Капітальний ремонт фельдшерсько – акушерського
пункту по вул. Гайовій, 1
в с. Під'ярків. Заміна дахового

покриття і ремонт фасаду
Керівник проекту Ігор Паук
Спонсор проекту – ФГ
«Під’ярків» (керівник Сергій
Пирч)
Загальна вартість проєкту
286,224 тис.грн.

Реконструкція Народного
дому в с. Романів (Ремонт
фасаду і приміщення гардеробу)

Керівник проекту Марія Мох
Спонсори проекту – ФГ
«Під’ярків» (керівник Сергій
Пирч), ФОП Гудз Богдан Зенонович
Загальна вартість проєкту
299,894 тис.грн

Реконструкція вуличного
освітлення в селі Підгородище

Бібрська міська рада
Керівник проєкту М.Горішна
Спонсор проекту – ФГ
«Під’ярків» (керівник Сергій
Пирч)
Загальна вартість проєкту
499,972 тис.грн
Проекти місцевих ініціатив переможці обласного конкурсу 2020 року

Придбання медичного
обладнання та інвентарю
для амбулаторії ЗПСМ
с.Романів

Ініціативна група КНП
Керівник проекту Оксана Гудз
Загальна вартість проєкту 70,710
тис.грн
Спонсори проекту - Фемерського
господарства «Під’ярків» ( керівник Сергій Пирч) та Фермерськог о
г о с п о д а р с т в а
«ДАРАГРО»(керівник Богдан
Гудз)

Капітальний ремонт зовнішньої сходової клітки з облаштуванням пришкільного
відпочинкового простору у
ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Романів

Відділ освіти Бібрської міської
ради
Керівник проекту Марія Штайн
Спонсори проекту – ФГ
«Під’ярків» (керівник Сергій
Пир ч) , ТзО В «Л ТД – І нвест» (керівник – Ярослав Гадус)
Загальна вартість проєкту
103,497 тис.грн

Капітальний ремонт сцени
із заміною електрики в
Народному домі по

вул.Центральна,1 в селі Романів

Відділ культури Бібрської міської ради
Керівник проєкту Марія Мох
Спонсори проекту – ФГ
«Під’ярків» (керівник Сергій
Пирч), ФОП Гудз Богдан Зенонович
Загальна вартість проєкту
297,590 тис.грн

Реконструкція вуличного
освітлення в с. Під"ярків
Заявник Бібрська міська рада
Керівник проєкту Олег Березюк
Спонсори проекту – ФГ
«Під’ярків» (керівник Сергій
Пирч), Олег Березюк
Загальна вартість проєкту
383,764 тис.грн

Реконструкція вуличного
освітлення в с.Селиська
Заявник Бібрська міська рада
Керівник проекту Ольга Неборачок
Спонсор проекту – ФГ
«Під’ярків» (керівник Сергій
Пирч)
Загальна вартість проєкту
166,225 тис.грн

Реконструкція вуличного
освітлення в селі Романів
Бібрська міська рада
Керівник проекту Іван Горішний
Спонсор проекту – ФГ
«Під’ярків» (керівник Сергій
Пирч)
Загальна вартість проєкту
499,975 тис.грн

Планування та підсипання
доріг у с. Романів, Підгородище ?
Загальна вартість усіх проектів
понад 2 млн 600 тис.грн. (без доріг)
Бібрська міська рада використала максимум можливостей, аби
змінити те, що не мінялося роками . Подяка всім, хто працював.
Виконавчий комітет БМР
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ЗВІТ КП «РІДНЕ МІСТО»

метою забезпечення благоустрою, сприяння належного утримання територій, дотримання
чистоти та порядку в громаді рішенням міської ради було створене
комунальне підприємство «Рідне
Місто» - для забезпечення чистоти,
порядку, утримання і прибирання
територій, парків, скверів та дитячих майданчиків міста. Своєчасне
прибирання та утримання об’єктів
благоустрою міста в належному
санітарному стані є важливим завданням діяльності підприємства.

ків роботи КП «Рідне Місто» є ручне прибирання для забезпечення
належного санітарного рівня прибирання території міста шляхом
повного збирання, своєчасного підмітання. Це забезпечує дотримання правил санітарного стану міста.
Робітники благоустрою щоденно
здійснюють прибирання
сміття,
бруду, побутових відходів, опалого
листя, вивезення великогабаритного сміття з територій, котрі належно не прибирались. Адже краса зовнішнього простору створює наш настрій і затишок.
Одним із завдань підприємства є
утримання об’єктів у зимовий період. Підприємство закупило піщаносоляну суміш, якою працівники
посипають доріжки і тротуари в
зимовий період.
Проблеми та причини, які не дозволяють сьогодні якісно утримувати та обслуговувати об’єкти та елементи благоустрою:
- низький рівень свідомості громадян щодо бережливого ставлення
до об’єктів благоустрою;
За останні роки в місті здійснюються дієві заходи щодо покращенстворення ня благоустрою рідного міста
–

Основною метою
Підприємства є:
- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг)
з благоустрою громади.
- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади.
- виконання комплексу робіт з
улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання
пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, здійснення інших
заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її
естетичного вигляду.
- утримання в належному стані
вулично-дорожньої мережі території міста. Функціями КП є :
- забезпечити утримання об’єктів
благоустрою (їх частин) з дотриманням відповідних технологій щодо їх
експлуатації та ремонту, регулярно
здійснювали заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів,
забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані. Підприємство підтримує у справному стані, регулярно
обстежує, своєчасно ремонтує елементи благоустрою, періодично фарбує лавки, урни та інші елементи
благоустрою, закріплених за підприємством. Встановлені, відремонтовані та чисті урни утримуються в
належному естетичному, технічному
стані та щоденно звільняються від
сміття. Одним з основних напрям-

його вулиць, тротуарів, відновлення парків, скверів та інших зелених зон. Приємно також відмітити,
що містяни все більш відповідально ставляться до об’єктів та елементів благоустрою, залучаються до
міських толок з прибирання, дбають про благоустрій та озеленення.
Кожний житель є відповідальний
за чистоту і охайність міста разом з
КП «Рідне місто» і зобов’язаний:
- утримувати в належному стані
закріплені за ними в установленому порядку території;
- не порушувати права і законні
інтереси інших суб’єктів у сфері
благоустрою міста;
- відшкодовувати в установленому
порядку шкоду, що завдана порушенням, територіальній громаді в
цілому;
- підтримувати прибрані сквери,
парки і зелені зони охайними після
ретельного прибирання КП «Рідне
Місто»;
- дбайливо ставитися до об’єктів
благоустрою і не руйнувати їх.
За підсумком дев’яти місяців 2020

року року, виконані наступні заходи:
- виконано роботи з утримання
автошляхів громади, а саме: прибирання від снігу, бруду та сміття
- очищення русла потоку в с. Стоки, очищення та поглиблення кюветів доріг вулиць в селах Стрілки,
Волове, Малі Ланки
- виконано дрібний поточний
(ямковий) ремонт доріг (вулиць)
комунального значення:
ліквідація колійності, засипання
промоїн та ям у селах Стоки, Вілявче, Свірж, Малі Ланки.
- комунальним підприємством
«Рідне Місто» за звітний період було здійснено поточне обслуговування та ремонт ліній зовнішнього
освітлення всієї громади
- утримання Бібрського міського
кладовища( прибирання територій
від сміття; ремонт пам’ятників на
кладовищі міста.)
- Було придбано фарби для дитячих ігрових майданчиків. В подальшому працівниками народного
дому м. Бібрка та ДНЗ «Сонечко»
було проведено фарбування дитячих ігрових майданчиків, які знаходяться на їхній території.
- По заходах із санітарного очищення міста в 2020 році Комунальним підприємством виконані роботи з ліквідації
стихійних звалищ, вивезених у різних кутках
нашої громади.
Крім цього, працівниками підприємства протягом звітного періоду
було розглянуто 22 заяви мешканців. На звернення громадян своєчасно надавалися аргументовані відповіді, вживалися заходи, в окремих випадках створювалися комісії
та проводилися обстеження, виїзні
наради, за результатами складалися акти, протоколи тощо.
Придбано: спецодяг для працівників підприємства.
З метою залучення до заходів з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану прибудинкових територій, КП "Рідне місто"
спільно з підприємством « Клуб
рослин» провели
конкурс
"Найкращий двір Бібреччини". Переможці нагороджені призами та
грамотами.
Дуже хочеться, щоб до всіх питань, які стосуються благоустрою,
долучалися усі мешканці громади.
Тільки разом ми можемо зробити
нашу громаду чистою , привабливою , такою, у якій буде комфортно
жити і відпочивати, а також не соромно прийняти гостей.
Директор КП «Рідне Місто»
Оксана Боднар
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ФОТОФАКТ
УРОЧИСТИЙ ЗАХІД НА ЧЕСТЬ СВЯТА ПОКРОВИ

ФОТОФАКТ

ПОДЯКА
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради висловлює щиру подяку
підприємцю Степанові Пилипу за надану матеріальну допомогу

ФОТОФАКТ
апарат УЗД в первинну ланку медиД оставили
цини Бібрської ОТГ

дякую всім тих, хто в суботу пожертвував свій
Щ иро
час на благо нашої Спільноти та взяв участь у
парафіяльній толоці
НАША ОСЕЛЯ - це особливе місце, котре у найближчому майбутньому буде центром культурного та інтелектуального життя парафії, а також місцем відпочинку та активного проведення дозвілля. Парафія - це
місце, де зароджується, зростає і дозріває святість християнина, а подібні активності є підтвердженням цього, бо "віра без діл є мертва".
Тому заохочую і до подальшої праці задля СПІЛЬНОГО БЛАГА, і пропонуємо нашим чоловікам показати
свою вправність і вміння.
P.S. Спасибі Львівська освітня фундація за підтримку
та довіру до нашої Спільноти. З Вашою допомогою МИ
маємо можливість навчатися, зростати та ставати кращими
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